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. Tarzqdzenie Nr 99.2020

W6ita Gminy Starcza

z dnia 22 paldziemika 2420r.

w sprawie dokonania analiry stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Starcza za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z po2n. zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb

ustawy z dnia 13 wze6nia 1996r. o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (Dz. U.

22419r., poz. 2O1O zpo2n. zm.)

tarz4dtam, co nastgpuje:

s1.
1. Dokona6 corocznej analiry stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Starcza zarok 2019.

2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Starcza za rok

20 1 9 sta n owi zalEcznik d o n i n iej sze go Zanqdze n i a .

s2.
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem podpisania



Zatqcznik do Zarzqdzenia nr 99.2020

z dnia 22 pa2dziernika2020r

ANALIZA STAN U GOSPODARKI

ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY STARCZA

z,A201 I ROK



Wprowadzenie

Gmina Starcza znajduje sig w polnocnej czqSci wojewodztwa 6lqskiego w powiecie

czgstochowskim przy jego polu$niowej granicy. Gmina graniczy z nastqpujqcymi

gminami: Poczesnq, Kamienicq Polskq, Konopiskami oraz Wo2nikami W jej sklad

wchodzi 5 solectw: Klepaczka, t-ysiec, Rudnik Maly, Starcza i Wtasna. Og6lna

powierzchnia gminy wynosi 2O1A ha. Gmina Starcza jako samodzielna jednostka

samorzqdowa istnieje od 1992 roku i obszarowo wydzielona zostala z gminy Kamienica

Polska. Pod wzglgdem hydrograficznym gmina poto2ona jest w zlewni Warty. Rzekami

przeptywajqcymi przez teren gminy sq: Kamieniczka oraz jq lewy doptyw Zimna Woda.

Rze2ba terenu jest urozmaicona, pagorkowata. Najwyzszy punkt znajduje sig w

miejscowo5ci t-ysiec - 331 m n.p.m.

Obszar gminy posiada dobrze rozwinigtq infrastrukturg wodociqgowq, kanalizacyjnq,

gazawq i energetycznq. Atrakcyjne walory przyrodnicze i dogodna lokalizacja stawiajq

og rom ne mo2liwoSci inwestowania w r6znorakich kierunkach.

Cel przygotowania analizy

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Starcza za 2019 rok zosta&a przygotowana z uwagi na zobowiqzania jakie nalo2one

zostafy na organ wykonawczy gminy pzez obowiqzujEce w Polsce prawo w zakresie

gospodarki odpadami.

Przedmiotowq analizg pzygotowano w celu weryfikacji mo2liwo6ci technicznych

i organizacyjnych Gminy Starcza w zakresie mozliwoSci przetwarzania zmieszanych

odpadow komunalnych, w tym:
. moZliwoSci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow

zielonych oraz pozostalo6ci z sortowania i pozostalo6ci z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do

skladowania,
r potrzeb inwestycyjnych auiEzanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi,
. koszt6w poniesionych w zvtiqzku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych,
. liczby mieszkafic6w,



liczby wla5cicieli nieruchomoSci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej mowa w art. 6

ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996r. o utrzymaniu czysto5ci i pozqdku w

gminach, w imieniu kt6rych gmina powinna podjq6 dzialania, o ktorych mowa w

art.6 ust.6-12 ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996r. o utrzymaniu czystoSci i

porzqdku w gminach (Dz. Q. z2o19r, poz. 2010 zpoln. zm.),

ilo6ci odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

ilo6ci zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z

terenu gminy oraz powstajqcych z przetwarzania odpadow komunalnych

pozostatych z sortowania ipozostalych z mechaniczno-biologicznego

przelu arza n ia od pad 6w kom u n a I nych pzeznaczonych d o skladowa n ia.

Uchwala Nr 61 .1X.2015 Rady Gminy Starcza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto6ci i porzqdku na terenie gminy Starcza (Dz.

U.W.S. 22015r., poz. 6217\.

Uchwala Nr 62.1X.2015 Rady Gminy Starcza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie

okre6lenia szczegoiowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania

odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomo5ci i zagospodarowania tych odpadow

(Dz. U.W.S. z 2015r., poz. 6218).

Uchwala Nr 65.1X.2015 Rady Gminy Starcza z dnta 24 listopada 2015r. w sprawie

okre6lenia wzoru deklaracji o wysoko5ci optaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (Dz. U.W.S. 22A15r., poz. 6221).

UchwaNa Nr 78.X1.2016 Rady Gminy Starcza z dnia 29 marca 2416r. w sprawie

okre6lenia warunkow itrybu skladania deklaracji o wysoko6ci optaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi sktadanej przez wta5cicieli nieruchomoSci za pomocq Srodkow

komunikacji elektronicznej (Dz. U.W.S. z 2016r., poa.2000).

UchwaNa Nr 50.V11.2019 Rady Gminy Starcza z dnia 30 maja 2019r. w sprawie

okre6lenia terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (Dz. U.W.S. 22019r., po2.4108).

Uchwala Nr 51.V11.2019 Rady Gminy Starcza z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyboru

metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki op+aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U.W.S. z 2019r., poz.

410e) .

I
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Og6lna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na

terenie Gminy Starcza.

Odpady komunalne zgodnie 7 ustawq z dnia 14 grudnia 2O12r. o odpadach (Dz. U.

z 2019r., poz. 701 z po1n. zm.) zosta{y zdefiniowane jako odpady powstajqce w

gospodarstwach domowych, z vqytqczeniem pojazdow wycofanych z eksploatacji, a

tak2e odpady niezawierajqce odpadow niebezpiecznych pochodzqce od innych

wytw6rc6w odpad6w, kt6re ze wzglgdu na sw6j charakter lub sktad sq podobne do

odpadow powstajqcych w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne

pozostajq zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostaty poddane

czynno5ci przetwarzania odpad6w, ktora nie zmienita w spos6b znaczqcy ich

wla6ciwo5ci.

2r6dla powstawania odpad6w komunalnych to gospodarstwa domowe oraz obiekty

u2yteczno6ci publicznej i przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno6d na terenie gminy

Starcza.

Zapobieganie powstawaniu odpad6w lub minimalizaila ich ilo6ci jest traktowana jako

punkt wyjScia wszelkich dzialan dotyczqcych ochrony Srodowiska przed odpadami

komunalnymi. Odpady komunalne sq uciEzliwym i klopotliwym produktem ubocznym

konsumpcji oraz dzialalnoSci produkcyjnej, uslugowej i handlowej mieszkafic6w.

Od 1 lipca 2O13r. zostal uruchomiony nowy system gospodarowania odpadami

komunafnymi. Gmina Starcza, zgodnie z obowiqzujqcym prawem, stala sig podmiotem

odpowiedzialnym za organizacjq i funkcjonowanie nowego systemu. Gmina Starcza

gospodaruje odpadami komunalnymi w zamian za uiszczanq przez wta6cicieli

nieruchomo5ci opNatg.

W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

komunalnych wykonywala, wybrana w drodze przetargu

,,Ochrona Srodowiska" Sp. zo,o. z Kamienicy Polskiej.

Odpady komunalne z terenu gminy Starcza odbierano

selektywnej.

uslugg odbioru odpad6w

nieograniczonego firma

w postaci zmieszanej i

Selektywnym odbiorem zostaly objqte nastgpujqce rodzaje odpadow komunalnych:
. szkto,
' papier itektura,
. tworzywa sztuczne,



r metal,
. odpadywielomateriatowe,
. odpadybiodegradowalne,
. popiol,

. odpady zmieszane

Zbi6rka selektywna odbywa siE w dw6ch systemach:

. pojemnikowyrn: odpady zmieszane, odpady biodegradowalne,

. workowym: szklo, papier itektura, tworzywa sztuczne, metal.

Zmieszane i segregowane odpady komunalne z nieruchomo6ci zamieszkalych

odbierano razw miesiqcu. Raz w miesiqcu odbierano tak2e odpady biodegradowalne -

ro5linne, kuchenne, ogrodowe i zielone. W pzypadku nieruchomo6ci niezamieszkatych

odpady odbierane by+y w terminach uzgodnionych indywidualnie pomigdzy

przedsiqbiorcq odbierajqcym odpady a w{a6cicielem nieruchomo6ci.

Gmina Starcza, w ramach zawartej z przedsiqbiorcq odbierajqcym odpady umowy,

zorganizowata jeden punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (PSZOK) w celu

odbioru odpadow ,,problemowych", czyli zuZytego sprzgtu elektrycznego i

elektronicznego oraz odpad6w wielkogabarytowych. Mieszkancy gminy w ramach

uiszczanej oplaty mogli dostarcza6 do PSZOK w Rudniku Matym nizej wymienione

odpady:
. odpady remontowe:

,/ gruz betonowy, gruz ceglany, usunigte tynki, odpady ceramiczne np.

zdemontowane pfiki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy

wyposa2enia,

/ drewno (nie zawieraiEce papy),

,/ szkio np. okienne, szklo ze szybami, szklo uzbrojone,
. metale,
. szkto (butelki po napojach, sloiki bez nakrgtek, szklane opakowania po

kosmetykach),
. odpady wielkogabarytowe (meble, wyktadziny, dywany, ramy okienne drewniane

i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
. tworzywa sztuczne: odpady opakowaniowe selektyrnie zbierane typu butelki

PET, wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomaterialowe jak kartony po

napojach,



r zuzyte opony (z samochod6w osobowych i dostawczych o ladowno6ci do 3,5

Mg, z taczek, rower6w, motocykli),
, szyby samochodowe,
. zu?W sprzqt elektryczny i elektroniczny (sprzgt RTV i AGD),
. odpadyniebezpieczne:

/ przeterminowane lekarstwa,

r' Srodki ochrony ro6lin,

./ kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,

r' baterie i akumulatory,

/ Swietl6wki, 2ar6wki,
. folie typu worki, reklamowki,

Na podstawie sprawozdan otrzymanych od przedsigbiorcow odbierajqcych odpady

komunalne z terenu gminy Starcza w roku 2019 odebrano nastgpujqce iloSci odpadow:

L4czna ilo56 odpadow odebranych od mieszkaricow Gminy Starcza w roku 2019

wyniosla 604,725 Mg

Kod odebranych

odpadow
Rodzaj odebranych odpadow

Masa odebranych

odpadow [Mg]

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady

komunalne

446,120

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 61,510

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 23J54

15 01 07 Opakowania ze szkta 56,540

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5,320

20 01 36 Zu?yte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne

inne ni2 wymienione w 20 A1 21, 20 01 23, i

20 01 35

1,095

15 01 01 Opakowania z papieru itektury 3,130

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji 4,890

ex 15 01 16 Zmieszane odpady opakowaniowe w czqsci

zawieralqce papier, tekturg, drewno, i tekstylia

z vrdokien naturalnych

2,970



Mo2fiwotic przetvtarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w

zielonych oraz pozostalo6ci z sortowania i pozostaloSci z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do

skladowania.

Na terenie gminy Starcza nie ma mo2liwo6ci przetwarzania odpadow

komunalnych. Ws4ystkie zebrane z terenu gminy Starcza odpady przekazyrane byty

do Regionalnej Instalacji Przetv,tazania Odpadow Komunalnych prowadzonej przez

Czgstochowskie Pzedsigbiorstwo Komunalne Sp. zo.o. z siedzibq w Sobuczynie.

Potrzeby inwestycyjne aiqzane z gospodarkq odpadami komunalnymi.

Potrzeby inwestycyjne nri4zane z gospodarkq odpadami w 2020 roku wynikajA z

potzeby doskonalenia istniejEcego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie gminy Starcza przede wszystkim w sferze selektyrnego zbierania odpadow,

prawidlowej segregacji odpadow oraz organizacji miejsca zbierania odpad6w

komunalnych.

Liczba mieszkaric6w

Czynnikiem decydujqcym o iloi;ciwytwarzanych odpad6w komunalnych na terenie

gminy Starcza. jest liczba mieszkafic6w.

Liczba mieszkafic6w zameldowanych na koniec 2019 roku wynosila 2819.

Liczba mieszkafic6w zadeklarowanych w ramach nowego systemu gospodarowania

odpadami na koniec 2019 roku wynosila 2598.

Na dzien 31.12.2A19r. selektywnq zbi6rkg zadeklarowalo 785 uda6cicieli nieruchomo6ci,

a 14 wta6cicieligromadzilo odpady w sposob zmieszany.

W cefu prawidlowego funkcjonowania systemu regularnie prowadzone sq zadania

majqce na celu weryfikacjg danych zawartych w zlo2onej deklaracji do ilo6ci os6b

faktycznie przebyrajqcych na terenie gminy.

Liczba wla6cicieli nieruchomoSci, kt6ny nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w art.

6 ust. I ustawy o utrzymaniu czysto5ci i porzqdku w gminach.



W analizowanym otresie nie stwierdzono braku um6w na odbi6r odpad6w z

nieruchomoSci nie objgtych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez

Gming Starcza.

Ws kaini ki odzysku przewidzi"n" Oo osiqgn igcia

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w

sprawie poziom6w ograniczenia skftadowania masy odpadow komunalnych ulegajqcych

biodegrad aqi (Dz. lJ. z 2017r., poz. 2412, oraz rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego

u?ycia i odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U. z

201 6r., poz. 2167), dopuszczalny poziom wynosi odpowied nio:

WyZA podane wska2niki wyliczono na podstawie sprawozdan otzymywanych od

przedsigbiorc6w odbierajqcych od rada6cicieli nieruchomoSci odpady komunalne.

Z powyzszego wynika, ze Gmina Starcza w 2019 roku osiqgngla wymagane poziomy

dla:

o pffits, czyli papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkla,

. innych ni2 niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych,

Rodzaj odpad6w

Wymagany poziom

odzysku w 2019

roku

Osiqgnigte poziomy

recykfingu przez Gming

Starcza w 2019 roku

Papier, metal, twozywa

sZuczne, szklo
min. 40% 40,86

Inne niz niebezpieczne odpady

budowlane i rozbiorkowe
6o0/o 87,32

Dopuszczalny poziom masy

odpadow komunalnych

u legajqcych biodegradacj i

przekazywanych do

skladowania w stosunku do

masy tych odpadow

wytworzonych w 1995r.

max.4oo/o 38,96



. masy odpad6w komunalnych ulegaiqcych biodegradacji przekazy,ttanych

skladowania w stosunku do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995r.

Koszty obslugi systemu

W 2019 roku koszty antiqzanez gospodarkq odpadamiwynosily 414 980,60 zl

Wyposaienie mieszkafc6w w pojemniki do gromadzenia odpad6w

W ramach systemu wyposa2ono wszystkie nieruchomo6ci zamieszkale (wg

zlo2onych deklaracji) w pojemniki do gromadzenia odpad6w. WlaScicielom, ktozy

zadeklarowali segregowanie odpad6w komunalnych dostarczono rowniez worki

przeznaczone d o se lektywnego zb ieran i a od pad 6w.

W 2019 roku Gmina Starcza zakupita na vrdasno36 pojemniki do gromadzenia odpad6w

komunalnych w iloSci: 795 sztuk.

Podsumowanie

Na podstawie powyzszych danych naleZy stwierdzi6, ze system gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Starcza w 2019 roku funkcjonowal
prawidlowo. Mieszkaicy mieli mozliwo56 pozbycia sig wszystkich odpad6w

kom unal nych powstajqcych w gospoda rstwie domowym .

Mieszkaficy w cenie opfaty jakq ponoszE w ramach nowego systemu gospodarki

odpadami zaopatrzeni zostali w worki na odpady komunalne segregowane (papier,

metal, tworzywa sztuczne, szklo) oraz pojemniki na odpady zmieszane i

biodegradowalne. Segregacja odpadow odbywa{a sig w wigkszo6ci przypadkow

prawidlowo.

Priorytetem na rok2A2Ojest dalsza edukacja ekologiczna mieszkafc6w Gminy Starcza

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilo6ci wytwarzanych

odpad6w. Nale2y alroci6 uwage na prawidlowy sposob segregowania odpad6w przez

mieszkafic6w, co pozuroli osiqgnqd wysokie poziomy odzysku w latach przyszlych,

a w konsekwencii korzystnie wpfynie na gospodarkg odpadami na terenie Gminy

Starcza.


